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Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har under 2006 inspekterat nio livsmedelsanläggningar i Solna som serverar sushi. I samband med inspektionen genomfördes intervjuer
med livsmedelsföretagarna angående deras hantering av sushi. Det välkända uttrycket
”kalla rätter ska förvaras kallt och varma rätter ska förvaras varmt” behöver nödvändigtvis inte gälla sushi. I sushiriset hämmas mikrobiologisk tillväxt av det låga pH som
fås genom att en vinägerblandning tillsätts.
Följande risker har identifierats i samband med beredning av sushi.
• Den sjukdomsframkallande bakterien Bacillus cereus kan tillväxa i riset om miljön
är rätt (t.ex. rätt pH, temperatur, vattenaktivitet m.m).
• Förvaringstemperaturen är oftast rumstemperatur, detta kan gynna bakterietillväxt.
• Andra sjukdomsframkallande bakterier kan tillföras genom att man använder händerna när man formar sushi.
• Parasiter kan finnas i fisken.
Endast en anläggning klarade sig helt utan anmärkningar, den anläggningen hade genomgått en godkännandeprövning under 2006. Egenkontrollen var överlag undermålig.
8 av 9 anläggningar saknade eller hade bristfällig egenkontroll vid första inspektionen.
På fem av de kontrollerade anläggningarna saknades det helt egenkontroll. En komplett
faroanalys fanns endast på en anläggning.
Sju av anläggningarna hade vid provtagningstillfället sushiris med ett pH under 4.5.
Utifrån de anläggningar som har inspekterats bedömer miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att man fått en god uppfattning om hur livsmedelhygienen ser ut och vilka faror
som finns vid beredning av sushi.
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Bakgrund
Sushi är en japansk maträtt bestående av vinägerkryddat rundkornigt ris, vanligen tillsammans med fisk och/eller skaldjur. Sushi äts vanligen tillsammans med wasabi (japansk pepparrotssmakande tillbehör), syltad ingefära och japansk soja. Vanliga ingredienser i sushi är tonfisk, räkor (oftast större sorter, t.ex. tigerräkor), lax, krabba, avokado,
gurka, bläckfisk, ål m.m.
Ordet sushi kommer från en böjning av adjektivet (sui) vilket betyder sur. Den japanska
maträtten sushi har under de senaste åren blivit mer och mer populär. I Solna finns det
för närvarade 11 anläggningar där sushi bereds. Vid beredning av sushi (rå fisk och
rumstempererat ris) är parametrar som hygien, tid, pH och temperatur viktiga.
Livsmedelshygienen vid sushiberedning är väldigt viktig. Kocken använder sina händer
för att forma sushin. En bra tillgänglighet till handtvättställ bör vara en självklarhet i
köket, speciellt vid sushitillverkning. Risken vid dålig handhygien är att råvaror kan
kontamineras (smutsas ned) med bakterier.
Identifierade risker:
• Rå fisk kan innehålla parasiter (Anasakis simplex) som kan skada konsumenten. För
att hindra att någon ska bli sjuk av parasiter bör fisken antingen frysas eller tillagas
innan servering. Enligt EG-förordning 853/2004 ska fiskeriprodukter som skall förtäras råa frysas vid en temperatur av –20 oC eller lägre i alla delar av produkten under minst 24 timmar.
• Genom kontaminering kan vissa sjukdomsframkallande bakterier t.ex. Salmonella,
Listeria och Vibrio tillväxa på färdig sushi.
• Hepatit A och norovirus kan också finnas på färdig sushi om det finns brister i rutinerna för hygien.
• Värmen när man kokar riset kan aktivera vissa bakteriesporer (Bacillus cereus) som
senare kan tillväxa och producera toxin om inte riset kyls eller får ett pH under ca.
4.5. Sushiris förvaras ofta i rumstemperatur då kylt ris är svårare att forma till sushi.
Vanligtvis tillsätts en vinägerblandning för att sänka pH i riset, och för att ge riset
smak.
Ett bra fungerande system för egenkontroll är ett nödvändigt verktyg för att livsmedelsföretagare ska producera säkra livsmedel. Konsumenten ska inte behöva riskera att bli
sjuk för att maten innehåller farliga bakterier, främmande ämnen och föremål eller odeklarerade allergiframkallande ämnen.
Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att maten är säker och att konsumenten
inte luras (redlighet). Verksamhetsutövaren måste ha kontroll över sin verksamhet.
Verksamhetsutövaren ska bygga upp ett kvalitetssystem för egenkontroll. Det är en
mycket viktig del av företagets totala kvalitetssäkring. Exakt hur systemet ska utformas
och dokumenteras är inte reglerat i någon lagstiftning. Det ska dock baseras på:
• God hygien och produktionspraxis (GHP)
• Faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP)
• Till hjälp att bygga upp ett system kan finnas branschvisa riktlinjer för god hygien- och produktionspraxis.
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Beskrivning av biologiska faror
• Salmonella
Bakterierna finns i tarmen hos en del människor och djur. Ägg utomlands kan ofta innehålla Salmonella. Vanliga smittokällor i Sverige är husdjur som ormar, ödlor och sköldpaddor. Salmonella trivs i tarmen men kan överleva i andra miljöer också.
Bakterien blir farlig för oss genom att livsmedel smittas och sedan äts utan tillräcklig
upphettning. När man blir sjuk av salmonella drabbas man inom ca. ett dygn av kräkningar, diareer, magkramper och feber. Följdsjukdomar i form av t.ex. ledbesvär kan
förekomma.
• Listeria
Listera förekommer allmänt i naturen och har hittats i de flesta livsmedelsråvaror. Den
här bakterien är farlig främst för vissa riskgrupper, nämligen gravida eller personer med
nedsatt immunförsvar. Livsmedel som förvaras länge i kylskåp och sedan äts utan upphettning innebär en risk. Bakterien kan växa i kylskåpstemperaturer. Dessertostar och
rökt fisk har orsakat sjukdom i riskgrupperna.
Någon dag till flera månader efter man smittats uppstår influensaliknande symptom.
Dessa kan övergå i hjärn- eller hjärnhinneinflammation. Gravida kan få missfall eller
föda ett smittat barn. För riskgrupperna är dödligheten hög och ca 30 % dör.
• Vibrio
Vibrio är en vanlig bakterie på fisk och fiskprodukter från varma vatten, men flertalet
stammar producerar inte toxin.
Vibrio sprids med rå fisk eller skaldjur, speciellt ostron. I länder som Japan, där man av
tradition äter rå eller obetydligt behandlad fisk, är denna bakterie den vanligaste orsaken
till matförgiftning.
Symptom vid matförgiftning av Vibrio är vanligtvis diarré, illamående och magsmärtor
efter ca 4 till 30 timmar.
• Bacillus Cereus
Bakterien finns i jord och jorddamm. Bakterien finns i form av s.k. sporer överallt i vår
omgivning inklusive på de råvaror som vi använder vid matlagningen. Det gäller både
kött och grönsaker.
Bakterien blir farlig för människan på två sätt eftersom bakterien finns i två varianter. I
det ena fallet har man fått den levande bakterien ned i tarmen där den frigör ett gift. Det
är inte ovanligt att det här orsakas av kött- och grönsaksrätter samt vaniljsås. I det andra
fallet växer bakterien i livsmedlet och bildar där ett gift som man kan blir sjuk av. Vanlig orsak till denna typ av matförgiftning är olika risrätter. För bägge kategorierna gäller
att maten inte kylts ned tillräckligt snabbt eller stått för varmt.
Den ena varianten orsakar framförallt diarréer och magsmärtor. Den behöver ca 6-24
timmar på sig innan symptomen visar sig. Den andra varianten ger kräkningar och
ibland också diarréer. Symptomen dyker upp ca 1-6 timmar efter förtäring.
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För att undvika att bli sjuk är det viktigt att varm mat som inte ska ätas omedelbart ska
kylas ned snabbt och därefter förvaras i kylskåpstemperatur. Vid återuppvärmningen
måste temperaturen nå ca +70°C.
• Parasiter
Spiralmasken, anisakis simplex är en nematod/rundmask vars larver infekterar saltvattenlevande fiskarter bland annat lax, sill och makrill. Tillagning och infrysning avdödar
parasiten.
I fisken påträffas masklarverna företrädesvis fritt i bukhålan eller på ytan av bukorganen, men parasiten kan också ses i muskulaturen. Masklarverna ligger oftast rullade i
spiralform.
Parasiten är synlig för blotta ögat. Anisakis simplex är en av fåtal fiskparasiter som kan
ge sjukdom hos människa (zoonos). Om människor äter infekterad fisk, rå eller marinerad, kan levande larver följa med födan ner i mag- och tarmkanalen och där orsaka besvär i form av smärta och illamående.

Syfte
Projekt gjordes för att få en bättre uppfattning om livsmedelshygienen hos livsmedelsföretagare som hanterar sushi. I projektet granskades även företagarnas system för egenkontroll. Att utföra livsmedelskontroll i projektform med likvärdiga kriterier gör att informationen lättare kan jämföras och utvärderas.

Mål
Målet med projektet var:
• Att inspektera livsmedelsanläggningar i Solna som bereder sushi.
• Att ta reda på pH i riset.
• Att genom intervjuer med livsmedelsföretagarna få reda på hur de bereder sushi.
• Att ta reda på hur livsmedelsföretagarnas egenkontroll ser ut.
• Att åstadkomma förbättrad livsmedelshantering där så behövs.

Utförande
Inspektionerna genomfördes utan föranmälan och omfattade hela verksamheten. Som
hjälpmedel användes ett frågeformulär (se bilaga) med vars hjälp frågor om rutiner och
kunskaper om livsmedelshygien skulle besvaras.
Av de elva livsmedelsanläggningar som bereder sushi i Solna var nio med i projektet.
Två stycken anläggningar valdes bort eftersom de var under prövning för godkännande.

Metoder
Livsmedelsprov togs vid varje inspektion. Sushiris analyserades på pH av miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen anlitat laboratorium. Den sjukdomsframkallande bakterien
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Bacillus cereus förekommer naturligt i ris, den utgör därmed en stor fara vid sushiberedning.
Eftersom de mikrobiologiska riskerna med frusen rå fisk är små begränsades provtagningen till mätning av pH i färdigt sushiris.
Med tryckplattor (Hygicult®TPC) kontrollerades rengöring av ytor och verktyg som
kommer i kontakt med livsmedel.
Prov på ytor:
Prov på verktyg:

Rengjord skärbräda och magnetiskt knivställ (om det fanns)
Kniv

Resultat
Nio anläggningar med sushiberedning besöktes. Sammanlagt togs nio prover av sushiris.
Sushiris
Samtliga anläggningar som besöktes i projektet använde riskokare för att koka riset. För
att sänka temperaturen i riset efter kokning låter de flesta riset svalna i rumstemperatur,
några använder fläkt för att kyla riset. Riset blir enligt uppgift inte bra om det kyls ned
för fort.
Kärlen som används för blandningen av ris och vinägerblandningen var oftast av trä
eller plast. På de flesta anläggningarna användes en form av termos för att hålla riset vid
en jämn temperatur. ”Termosen” bestod oftast av ett ytterhölje med en insats av trä och
inuti denna en ”strumpa” av bomullstrikå (se bild 1). Denna tvättas varje dag enligt uppgift.
Uppgifterna om risets förvaringstemperatur varierar mellan 28 – 42 oC. Allt ris kasseras
vid dagens slut och då har man i regel kokat nytt ris ett par gånger under dagen.

Bild 1. ”Termos” där sushiriset förvaras innan montering.

8

Varje anläggning som serverar sushi har sitt eget recept på vinägerblandning, som man
ogärna lämnar ut. I blandningen ingår oftast vinäger, salt och socker. Analys av pH visar på en variation mellan pH 3.8 och 4.6 i det färdiga riset. Av 9 prover hade 7 ett pH
på eller under 4.5 (se diagram 1).
pH i sushiris
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Sushibar

Diagram 1: pH i det färdiga riset.

Fisk och skaldjur
Av de fisk och skaldjurssorter som används till sushi var lax, tonfisk och räka de vanligaste sorterna. Andra förekommande sorter är mussla, bläckfisk, ål och böckling.
Anläggningar i Solna som bereder sushi köper in färdigskivad fryst fisk, med undantag
från lax som oftast köps in hel eller i filéer. Laxen som köps in hel eller i filéer skivas
och fryses in i restaurangen.
Fisken kylförvaras och serveras kall (~6 oC). Livsmedelsföretagarna uppgav att fisken
höll sig tinad en dag och att den därefter var slut eller kasserades.

Sjögräsrullar
Rullarna görs så att sushiriset rullas in i sjögräs tillsammans med fisk eller någon grönsak. Vanligast är lax och gurka. Uppgifterna om hållbarstider för rullarna varierar mellan att ”de måste alltid göras á la minute” till att de kan sparas en dag innan de blir dåliga. Vanligast är att man förbereder rullar inför lunchrusningen.
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Handtvätt
På samtliga ställen fanns möjlighet att tvätta händerna i närheten av beredningen. Få
anmärkningar har gällt att tvål eller papper saknats vid tvättstället eller att handfatet
varit blockerat.
Lokaler och utrustning
Många av de besökta anläggningarna har varit små och de har endast haft sushi på menyn. Resultaten från tryckplattorna visar att rengöringen kan bli bättre (se tabell 1).
Tryckplattor användes i första hand på knivhållare (magnet).
Sushibar
Tryckplatta Kniv
Tryckplatta Skärbräda
1
Bra
Bra
2
Acceptabelt
Acceptabelt
3
Acceptabelt
Acceptabelt
4
Bra
Bra
5
Dåligt
Acceptabelt
6
*
*
7
Acceptabelt
Bra
8
*
*
9
Bra
Acceptabelt
*tryckplattsprov ej utfört
Tabell 1. Resultat från tryckplattorna.

På ungefär hälften (5 av 9) av de kontrollerade sushibarerna användes tyghanddukar vid
hantering av livsmedel t.ex. för att täcka över ris, torka av knivar och skärbrädor m.m.
Egenkontroll
Egenkontrollen var överlag undermålig. 8 av 9 anläggningar saknade eller hade bristfällig egenkontroll vid första inspektionen. På fem av de kontrollerade anläggningarna
saknades det helt egenkontroll. En komplett faroanalys fanns endast på en av anläggningarna.
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Diskussion/slutsats
Mer kunskap om hantering och beredning av sushi är något som är av intresse, detta för
att inse att man kan ha kall säker mat. Det som bidrar till det är främst dessa två faktorer; det låga pH och den korta tid som är mellan beredning och konsumtion. För att bakterier ska kunna växa krävs vissa betingelser som till exempel tid, temperatur och miljö.
För sushi är temperaturen gynnsam för bakterietillväxt men betydelsen av detta minskar
eftersom miljön är sur och tiden kort. Man kan säga att för produkten sushi ersätts kravet på låg temperatur med krav på kort förvaringstid och lågt pH.
Tryckplattsprovtagningen gav ett intressant resultat, överlag fick anläggningarna ett
acceptabelt eller bra som resultat. Det var en anläggning som fick ett något sämre resultat. Det är viktigt att poängtera att provtagning med tryckplattor endast ger en ögonblicksbild av hur hygienen ser ut på provobjektet.
I det här projektet liksom vid andra kontrollåtgärder märks det att olika typer av tyghanddukar används på mindre lämpligt sätt, t.ex. för att torka av skärbrädor och knivar.
Istället bör papper användas eftersom handdukarna utgör en bra grund för tillväxt och
spridning av bakterier.
Att egenkontrollen var bristfällig hos anläggningar som bereder sushi är inget exceptionellt i sig, det är hos många livsmedelsföretagare som egenkontrollen har brister. Att
riskerna vid mat som förvaras i rumstemperatur (sushiriset) och vid fisk som konsumeras rå är större än tillagad mat kanske inte alltid är sant. Regelbundna mätningar av pH
bör vara en rutin företagens system för egenkontroll, ett pH lägre än 4.5 i sushiriset garanterar att ingen blir sjuk av B.cereus. Godkännandeprövning av de anläggningar som
var med i projektet kommer att resultera i att samtliga anläggningar får bättre egenkontroll.
Enligt nya livsmedelslagstiftningen som kom den 1 januari 2006 är det upp till livsmedelsföretagaren att ta reda på farorna vid sin beredning. De ska även kunna visa att de
har vidtagit de åtgärder som behövs för att producera ett säkert livsmedel. Utifrån de
anläggningar som har inspekterats bedömer miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att
man fått en god uppfattning om hur livsmedelhygienen är och vilka faror som finns vid
beredning av sushi.
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Bilaga 1 Checklista vid inspektion

Checklista – Sushi
Anläggningens namn:

Datum/Tid:

Företagare:

Inspektör:

Fisk
Vilka fisksorter används?
Sker infrysning av fisk?

Ja, all fisk fryses in
Nej
Delvis, endast följande sorter:

Om Ja eller Delvis, hur många dygn?
Om Nej eller Delvis, varför sker inte infrysning?
Förvaringstemperatur enligt uppgift:
Serveringstemperatur enligt uppgift:
Beräknad hållbarhetstid:
Finns separat fiskbänk med ho?
Används hel eller filead fisk?

Sjögräsrullar
Vilka råvaror ingår?

Förvaringstemperatur enligt uppgift:
Serveringstemperatur enligt uppgift:
Beräknad hållbarhetstid:

Ris
Används riskokare?
Sker varmhållning i riskokare?

Ja, hur länge?

Vilken typ av kärl används för avsvalning/kryddning?

Trä
Plast
Annat:
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Nej

Finns nedkylningsskåp?

Ja

Nej

Används nedkylningsskåp?

Ja

Nej

Om Nej, varför inte?
Hur förvaras riset efter ”nedkylning”?

I kyla
I värme, ange temperatur
Annat sätt:

Vilket material har förvaringskärlet:
Hur rengörs förvaringskärlet?
Hur ofta rengörs förvaringskärlet?
Beräknad hållbarhetstid för färdigt ris?
Hur lång tid kan riset bli stående?
Hur lång tid tar beredningen från färdigkokt till färdigt att använda?
Hur sker påfyllning av nytt ris?
Finns möjlighet till handtvätt nära sushiberedningen?

Ja
Nej

Recept på vinägerblandning (halter!!)

Temperaturmätning
Produkt

Temperatur

Övrigt
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Anteckning
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Läs även tidigare skrivna rapporter:
2007
Nr

Rapport

2/2007

Kosmetiska och hygieniska produkter för barn

1/2007

Stickande skärande material

2006
Nr

Rapport

1/2006

Energieffektiv bostadsförening

2005
Nr

Rapport

10/2005

Lysande idé

8/2005

Höga ljudnivåer i förskolan

7/2005

Solarietillsyn

6/2005

Egenkontroll på c-verksamheter

5/2005

Tillsyn och miljömål – behovsutredning för miljöskyddsavdelningen

4/2005

Periodisk tillsyn av frisörer 2002-2004

3/2005

Miljötillsyn Karolinska institutet

2/2005

Höga ljudnivåer - tillsynsprojekt på motionsanläggningar 2004

1/2005

Höga ljudnivåer - tillsynsprojekt på krogar etc. 2004

2004
Nr

Rapport

5/2004

Miljötillsyn av grafiker

4/2004

Miljötillsyn i Frösunda västra industriområde

3/2004

Förskolornas inomhusmiljö

2/2004

Periodisk hälsoskyddstillsyn - Motionsanläggningar

1/2004

Periodisk hälsoskyddstillsyn - Grundskolor och gymnasier

Rapporterna finns att hämta på www.solna.se/miljo.

